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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Adalto de Freitas

Dispõe sobre o direito a informação acerca da
obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora
da mama pela rede de unidades integrantes do
Sistema Único de Saúde – SUS no estado de
Mato  Grosso,  nos  casos  de  mutilação
decorrentes  de  tratamento  de  câncer,  e  dá
outras providências.

     A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

    Art. 1º Ficam obrigados hospitais, clínicas, consultórios e similares, com especialidade em oncologia, a
fixar placas e/ou cartazes com o objetivo de informar aos pacientes de câncer submetidos à mastectomia
(retirada da mama) que a cirurgia de mamoplastia (cirurgia de reconstrução) é feita de forma gratuita em
hospitais públicos do estado de Mato Grosso

    Art. 2º A informação de que trata o Artigo 1º se dará por meio de placas, cartazes, informativos, panfletos
ou outros meios contendo dizeres que expressem o direito à cirurgia plástica reconstrutiva para mulheres
que sofrerem mutilação total ou parcial de mama, decorrente de utilização de técnica de tratamento de
câncer.

   Art. 3º A penalidade de multa pelo descumprimento desta Lei sujeitará o infrator à multa de 10 UPF/MT
(dez Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso), cobrada em dobro no caso de reincidência.

   § 1º Fica limitada a multa em 20 UPF/MT (vinte Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso).

  § 2º Não será considerado reincidente o estabelecimento que, após um descumprimento, se adeque em
nova fiscalização.

   Art. 4º O Poder Executivo terá o prazo de 90 (noventa) dias para efetivar a regulamentação das medidas
relacionadas no artigo 1º da presente Lei.

JUSTIFICATIVA
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   A Lei Federal nº 9.797, de 6 de maio de 1999, alterada pela Lei 12.802, de 24 de abril de 2013, dispõe
sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de unidades integrantes do
Sistema Único de Saúde - SUS nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer. Em seus
artigos 1º e 2º aduz que as mulheres que sofrerem mutilação total ou parcial de mama, decorrente de
utilização de técnica de tratamento de câncer, têm direito a cirurgia plástica reconstrutiva, cabendo ao
Sistema Único de Saúde – SUS prestar o serviço, por meio de sua rede de unidades públicas ou
conveniadas, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias.

   Quando existirem condições técnicas, a reconstrução será efetuada no mesmo tempo cirúrgico e, no caso
de impossibilidade de reconstrução imediata, a paciente será encaminhada para acompanhamento e terá
garantida a realização da cirurgia imediatamente após alcançar as condições clínicas requeridas.

   Nota-se que, apesar de existir legislação assegurando o direito, a grande maioria das mulheres não tem
conhecimento do importante benefício, que deve ser amplamente divulgado, em especial pelo poder público,
que tem dever de buscar meios para promover, prevenir e recuperar a saúde dos cidadãos.

   Em muitos casos, para controle da doença faz-se necessária a mastectomização parcial ou total da(s)
mama(s) acometidas com o problema. A mama tem uma representação simbólica muito importante para a
mulher, que alcança diversos aspectos profundamente enraizados no universo feminino, tais como a
feminilidade, maternidade, sexualidade e a autoestima, que podem ser afetados diretamente com a retirada
da mama, comprometendo a psique feminina.

   Assim, apresento o Projeto de Lei o qual entendemos é de grande relevância social.
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Adalto de Freitas
Deputado Estadual

2


